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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Turing van Robert Deutsch is een stripbiografie 
over de Britse wiskundige en computerpionier Alan 
Turing (1912-1954) die in de Tweede Wereldoorlog 
het Duitse Enigma-coderingssysteem ontcijferde en 
als homoseksueel werd vervolgd. Een mooie, 
ontroerende biografie over een wat eenzame, 
zonderlinge, briljante man. 
• De twaalfdelige serie Een dag in... bestaat uit 
korte verhalen, bedoeld voor anderstaligen die 
Nederlands leren op niveau A1. Helpt mee om de 
woordenschat uit te breiden en het taalbegrip te 
vergroten. In de a.i.'s deze week Anarosa vindt een 
hond : een dag in januari en Olek wil een auto : een 
dag in februari. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Olijfolie beschrijft olijfoliesommelier Wilma van 
Grinsven-Padberg op heldere wijze alle aspecten van 
olijfolie zoals de productie, de soorten olie en hoe je 
olijfolie kunt proeven en beoordelen. Dankzij dit 
naslagwerk kunnen zowel professionele koks als 
hobbykokers hun gerechten rijker maken door de 
olijfolie bewust te kiezen. 
 
Non-fictie jeugd en volwassenen  
• Schaduwen over de toendra is het persoonlijk 
verhaal van de Litouwse Dalia Grinkevičiūtė (1927-
1987) die in 1941 met haar familie door de Russen 
werd gedeporteerd naar een kamp in Siberië. Een 
ontroerende getuigenis van een meisje dat veel lijdt, 
maar toch wil overleven. Nu verplichte lectuur op 
Litouwse scholen. Voor jongeren vanaf ca. 14 jaar. 
 
Fictie jeugd  
• Jeet is als baby door wilde honden meegenomen 
en in hun roedel opgenomen. Jaren later woont hij 
weer onder de mensen, in een ommuurde stad. Als 
er een grote veldslag dreigt, komt Jeet voor een 
belangrijke keuze te staan: blijft hij onder de mensen 
of keert hij terug naar zijn roedel? Kevin Brooks kruipt 
in Hondenjong opnieuw onder de huid van een 
buitenstaander die moet opboksen tegen de harde 
buitenwereld. Spannend verhaal over je hart volgen, 
liefde en loyaliteit. Vanaf ca. 15 jaar. 

 
• De omgekeerde wereld is een fantasierijk, 
tekstloos prentenboek, uitbundig geïllustreerd door 
de Duitse kunstenaar/illustrator Atak, waar je niet op 
uitgekeken raakt. Elke prent toont letterlijk een omge-
keerde wereld, waarin pooldieren in de tropen leven, 
een haas zijn geweer richt op de jager, mensen 
kunstjes doen in de circuspiste voor een publiek van 
dieren en brandweermannen met vuur op water 
spuiten. Vanaf ca. 4 jaar.    
• Max en de superhelden is een fijn groot prenten-
boek over superhelden voor stoere jongens én 
meiden. Want de allercoolste held, met haar knalrode 
wapperende rode cape, kniehoge laarzen en 
Batman-masker, is een vrouw: Megapower. Zij 
belichaamt alles wat Max geweldig vindt. En ze blijkt 
dichterbij te zijn dan je zou verwachten. Vanaf ca. 
4 jaar.  
 
Fictie buitenlands jeugd 
• In #Goldilocks : a hashtag cautionary tale van 
Jeanne Willis zet Goudlokje graag filmpjes en selfies 
op internet. Als haar volgers afhaken, gaat ze steeds 
gekkere onderwerpen verzinnen. Deze moderne 
variant op het sprookje Goudlokje en de drie beren 
is grappig en bevat, zoals het hoort bij sprookjes, een 
duidelijke moraal voor kinderen van vandaag. De 
tekeningen van Tony Ross zijn fantastisch en het 
einde van het sprookje is ook anders dan anders. 
Vanaf ca. 5 jaar. 
• De filmeditie van Mortal engines van Philip Reeve. 
Door een catastrofale gebeurtenis is de beschaving 
verwoest. Grote steden zwerven op rupsbanden over 
de aarde. Als Tom (15) getuige is van een moord-
aanslag, wordt hij Londen uitgegooid. Samen met 
Hester zet hij de achtervolging op de stad in. Vanaf 
ca. 13 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• De titel van dit informatieve prentenboek zal 
kinderen al intrigeren, namelijk Niet aan dit boek 
likken* : het zit onder de vieze beestjes. Microbioloog 
Idan Ben-Barak vertelt op humoristische wijze hoe de 
microbe Mieke bacteriën en schimmels tegenkomt op 
een t-shirt en tanden. De illustraties, een combinatie 
van stripachtige kleurentekeningen en microscopi-
sche foto's, sluiten er goed bij aan. Voorlezen vanaf 
ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. 
 



 
Fictie buitenlands volwassenen 
• Ian Gibson (1939) schreef veel boeken over de 
legendarische Spaanse dichter en toneelschrijver 
Federico García Lorca (1898-1936). Zijn enorme 
kennis is voelbaar op elke pagina van Vida y muerte 
de Federico Garcia Lorca, een graphic novel die van 
Lorca weer een mens van vlees en bloed maakt.  
• Sherlock Holmes and the Sussex sea-devils van 
James Lovegrove is deel 3 van The Cthulhu 
Casebooks en weer een interessante pastiche op het 
werk van Arthur Conan Doyle (1859-1930). Holmes is 
met pensioen en woont nabij Eastbourne. Als Watson 
op bezoek komt, wordt hij voor de deur ontvoerd. 
Lovegrove heeft een stijlvolle Holmes geleverd, vol 
drieste avonturen. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Hoe tem je een draak 3 is het laatste deel van 
de serie animatiefilms naar de boeken van Cressida 
Cowell en speelt een jaar na de gebeurtenissen in 
het tweede deel. Hikkie is nu de leider is van de 
Vikingen op het eiland Berk en hoopt dat hij de 
draken naar de ‘Verborgen wereld’ kan brengen, 
een paradijselijk gebied waar zijn overleden vader 
over vertelde. Intussen wil drakenjager Grimmel alle 
draken vangen en hij gebruikt een mooie jonge 
vrouwtjesdraak om Tandloos, de draak van Hikkie, 
in de val te lokken. 
• Capharnaüm is een drama van de Libanese 
actrice en regisseuse Nadine Labaki. Hoofdpersoon 
is de 12-jarige Zain, het oudste kind van een Syrisch 
vluchtelingengezin dat illegaal in Beiroet woont. Het 
verhaal wordt in terugblikken verteld: Zain zit een 
gevangenisstraf uit wegens een steekpartij, maar 
klaagt nu zijn ouders aan omdat ze hem op de wereld 
hebben gezet. Winnaar van de Juryprijs op het Film-
festival van Cannes, genomineerd voor de Oscar, 
de Golden Globe en de BAFTA voor Beste niet-
Engelstalige film. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bibliografische berichten 
 
Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement Catalogus-
onderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Trefwoorden 
 
2018-28-3906 Rubingh, Berend.  
ppn 419008683 Back2Basics, met het 

trefwoord: Verenigingen; 
Bestuur. Het trefwoord wordt: 
Sportverenigingen. 

2009-44-1841 Ramkema, Harm. De  
ppn 32252119X gemeente, met het trefwoord: 

Gemeenten; Bestuur. Het 
trefwoord wordt: Gemeente-
bestuur. 

2012-10-4535 Ramkema, Harm. De  
ppn 340469307 gemeente, met het trefwoord: 

Gemeenten; Bestuur. Het 
trefwoord wordt: Gemeente-
bestuur   

2014-12-4339 Ramkema, Harm. De  
ppn 372708692 gemeente, met het trefwoord: 

Gemeenten; Bestuur. Het 
trefwoord wordt: Gemeente-
bestuur. 

2016-09-4898 Ramkema, Harm. De  
ppn 402195205 gemeente, met het trefwoord: 

Gemeenten; Bestuur. Het 
trefwoord wordt: Gemeente-
bestuur. 

2012-01-5072 Brons, Caroline. Hoe werkt  
ppn 33938607X de gemeente? Met het 

trefwoord: Gemeenten; 
Bestuur. Het trefwoord wordt: 
Gemeentebestuur. 

2013-13-2569 Stapelkamp, Anton. Taken  
ppn 35609085X en bevoegdheden van de 

gemeente, met het trefwoord: 
Gemeenten; Bestuur. Het 
trefwoord wordt: Gemeente-
bestuur. 

 

PIM 
 
2018-28-3906 Rubingh, Berend. 
ppn 419008683 Back2Basics, met het PIM-

trefwoord: Verenigingen en 
de PIM rubriek Bedrijf en 
Beroep. Het PIM-trefwoord 
wordt: Sportverenigingen en 
de PIM rubriek wordt: Sport 
en Spel. 

 
SISO 
 
2018-28-3906 Rubingh, Berend.  
ppn 419008683 Back2Basics, met het SISO-

nummer: 499.1. Het SISO 
nummer wordt: 617.12   

2018-38-25483 Van levenservaring naar  
ppn 419927212 ervaringsdeskundigheid, met 

het SISO-nummer: 484.32. 
Het SISO-nummer wordt: 
489.4 

 
Leeftijdsaanduiding 
 
2018-23-5329 Kempen, Marlijn van. 
ppn 418099170 Zinglish : Engels leren met 

tweetalige liedjes. Non-fictie 
jeugd met leeftijdsaanduiding 
J 788.2, wordt: leeftijdsaan-
duiding AJ 788.2. 
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